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، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم  

 ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد ،،  ،وعلى آله وصحبه أمجعني

" اإلنس عن اجلانعورات املُرجان يف حكم حديث التسمية سِتْرُ  " بعنوان: فهذا جزء حديثي   
سرت ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أن  »: حديثطرق فيه  مجعت  

 «.يقول: ابسم هللا 

كما سيأيت  وال مبجموع طرقه، ،ال يصح عن النيب  ضعيف حديث أنه وخالصة احلكم عليه    
 تفصيله.

  :فأبدأ بذكر    

 (6ص )                لفظ احلديث            -
 (6ص )                   احلكم على احلديث. -
 (6ص )                         احلديث. طرق -
 (7ص )                  . من ضعف احلديث -
 (9ص )       من صحح احلديث من العلماء. -
 (10ص )      [ أنس بن مالكطريق ] (1) -

 (12ص ) .العمي عن أنساألعمش عن زيد علل إسناد  -

 (19ص )                        .أثر عن علي بن أيب طالب -
 (20ص ) [ حديث عبد هللا بن عمر بن اخلطاب] (2) -

 (20ص )           [ مسعودحديث عبد هللا بن ] (3) -

 (20ص )           [ علي بن أيب طالبحديث ] (4) -
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 (21ص )     من ضعف إسناد علي بن أيب طالب. -
 (23ص )   علل إسناد حديث علي بن أيب طالب. -

 (24ص )    .[( ]حديث أيب سعيد اخلدري 5) -

 (25ص )     .[  معاوية بن حيدةحديث ]( 6) -

 (25ص ) . العميأقوال العلماء يف: زيد بن احلواري  - 

 (33ص )                  .خالصة ترمجة زيد العميو  -

 (34ص )                .خالصة الكالم يف احلديث -
 (34ص ) يثية من خالل ختريج هذا احلديث.فوائد حد -

  

 
 

 :البحث والرتتيبهذا يف  منهجي
 يف هذا اجلزء. ألهم ما حيتاج إىل التنبيه عليهوأعرض فيه ملا قمت به  

فما أنقل فيه قول احلافظ ابن عليها، وحررت احلكم على أسانيدها، احلديث اليت وقفت  خمارجمجعت  :أولا 
، أو أنقل قول رمحه هللا مالقوهل يتوافقملخالصة احلكم يف الراوي  فهوأو الذهيب، )وال أتعقبه بشيء( حجر، 

 .غريمها إذا كنت غري موافق هلما
 وقد قسمتهم على النحو التايل: ،م العلماء على احلديثاحكأأنقل  : اثنياا 

  (1) .إن وجد من صحح احلديث من العلماء -1
  (2) حبكمه على رجال إسناده. ح احلديث على شرطه حمن ي ص -2
 .إن وجدمن ضعف احلديث  -3

                                                           

وهم كل عامل ابحلديث روى احلديث كاماًل بسنده ومتنه، وصححه صراحة. أو أخرجه يف صحيحه أو يف كتاب اشرتط  (1)
 الصحة، أو ذكر النقل عن غريه وصححه.

كل من مل أجد أهنم عرفوا وهم كل من عرف احلديث أو ذكره عن غريه، ووثق رجال إسناده، وعرف متنه أو سنده، أو  ( 2)
 احلديث، لكن وثق رجال إسناده.
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  من ي ضعف احلديث على شرطه. -4
وذكرهتا يف هامش  األسانيد واملتون(يت وقفت عليها يف )وهي األخطاء املطبعية ال ح نسختكصح:  اثلثاا 
 .اجلزء
  زيد بن احلواري العمي. :: توسعت يف ذكر ترمجة رابعاا 

 أقواهلمفيما خيص " ورتبت الرتمجة إمتام هتذيب الكمال يف أمساء الرجالمن كتايب " خامسًا : أخذت ترمجته
 . للحكم عليه من حيث اجلرح والتعديلإمنا اقتصرت على املهم  هكل ما قيل في  ومل أنقلمن اجلرح والتعديل، 

العلماء على احلديث أو أحكام هو مجع موسوعة تطبيقية جلميع  ،والغرض من هذا التخريج: خامساا 
 .هعلى راوي

   
 وهللا أسأل التوفيق والسداد.  

 وكتبه :                                                    

 حممد بن عبده بن حممد البعداين                                                 

  أبو عمار اإلدريسي                                                         
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 : [ديثاحللفظ ]

: " سرت ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم: إذا دخل أحدهم اخلالء، ()رسول هللا قال   -    
 .الرتمذي يف سننههذا لفظ  ".أن يقول: بسم هللا 

 : [احلديث على احلكم ]   

ال تصح وال يشد ضعيفة، وبعضها ضعيفة جداً، فوكلها ( )عن النيب له طرق  ديثوهذا احل   
كما (، )الرواة الضعفاء فنسبوه إىل النيب بعض ، وإمنا هو قول لبعض العلماء، أخطأ بعضها بعضاً 

وأكثر من كوهنا سرتا  والصحيح أن سرت ما بني أعني اجلن وعورات بني آدم، سيأيت شرحه وتفصيله
اللهم إين أعوذ بك من اخلبث »:  إذا دخل اخلالء أن يقول ()قوله  له هو للعورة وحفظاً 

 .عن أعني اجلن ةعور سرت ال فتضمن .«واخلبائث

 : [طرق احلديث ]   

 ،(3 )هللا بن عمر بن اخلطاب عبد و  ،(2 )أنس بن مالك ( 1)( )فقد رواه عن النيب     
 معاويةو  ،(6 ) أيب سعيد اخلدريو ، (5 ) وعلي بن أيب طالب،(3) (4 )هللا بن مسعود وعبد 

  مبجموع طرقها. وال ،أسانيدها وال تثبتصح توكلها ال  ،(4) بن حيدة

                                                           

مسعود فرواه وأما حديث ابن : ومل أجد من خرجه، إال قول فضيلة العالمة احملدث حممد انصر الدين األلباين يف إرواء الغليل ( 3)
حممد بن معاذ حدثنا حيىي بن ( عن حممد بن حفص بن عمر الضرير حدثنا 156 - 155/ 1)ج "الفوائد" أبو بكر بن النقور يف

  سعيد حدثنا األعمش عن أىب وائل شقيق بن سلمة عنه.
" التقريب " وأما حممد بن  أخرجه مسلم، وهو صدوق يهم كما يف، ي: وحممد بن معاذ لعله ابن عباد بن معاذ العنب )األلباين( قلت

حممد بن حفص بن : أقول. (50/ ح 87/ 1منار السبيل ) حاديثإرواء الغليل يف ختريج أ .حفص بن عمر الضرير فلم أعرفه اآلن
بن عبد العزيز الدوري أبو جعفر ويقال : أبو بكر املقرئ ابن أيب عمر الدوري القارئ  حممد بن حفص بن عمر، هو عمر الضرير

/ 7)املشهور، ويقال له: حممد بن أيب عمر الدوري. ومل أجد له موثق. مع شهرة نسبه. وترجم له ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل 
ا. وذكره املزي ابسم: حممد بن عمر بن أيب عمر وغريمه (758/ ت 283/ 2) بغداد اتريخ، واخلطيب يف (1297/ ت 236

    وهو هو.وقال ابن حجر يف التقريب: ال يعرف. انتهى.  وَأْخَشى أَْن َيك وَن حم َمََّد ْبَن َأيب ع َمر الدُّورِيَّ اْلم ْقرَِئ،املقرئ.وقال: 
وأما حديث : انصر الدين األلباين يف إرواء الغليل ومل أجد من خرجه، وال إسناد ألدرسه، إال قول فضيلة العالمة احملدث حممد ( 4)

إرواء وقال: " وهو غريب ". بن إبراهيم عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جده ، ذكره ابن النقور معلقاً  يمعاوية بن حيدة ، فرواه مك
 . وهذا ليس له إسناد، ألن بني ابن النقور وبني مكي قرابة ستة رجال.  (50/ ح 87/ 1حاديث منار السبيل )الغليل يف ختريج أ
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 : [من ضعف احلديث مبجموع طرقه ومل يصححه  ]

 

 ([هـ279)ت:  ]حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي -1

هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا »علي بن أيب طالب مث قال : ، من طريق الرتمذيأخرجه  -
 (5).«أشياء يف هذا ()وقد روي عن أنس، عن النيب  الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي،

 

اَرق ْطنّ   -2  ([هـ385)ت:  ]َعِلّي ْبن ع َمر الدَّ

اَرق ْطنّ  سئلو  - يف العلل عن طريق عاصم األحول عن أنس احلديث فوهم السند، وأرجعه إىل قول  الدَّ
زيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أيب سعيد ، مث طريق زيد العمي، عن أنسأيب العالية مث ذكر طريق 

  (6) واحلديث غري اثبت.مث قال : اخلدري 

 ([هـ458)ت:  ]أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي -3

بن أيب  علي حديث نم(، 54 - 53/ ح 113/ 1الدعوات الكبري )يف كتابه  البيهقي: أخرجه -
سعيد بن مسلمة، عن األعمش، عن زيد  هذا إسناد فيه نظر، وقد رواه أيضاً )مث قال( : ، طالب

 .()العمي، عن أنس، عن النيب 
 وروي من وجه آخر عن األعمش ويف ذلك نظر.)مث ساقه بسنده مث قال(:    

، عن أنس بن مالك، قال:  )مث ساقه بسنده(والصحيح يف هذا الباب ما أخبان به أبو عبد هللا احلافظ، 
 .«اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث»ا دخل اخلالء قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم " إذ

 .وقال عبد الوارث وسعيد بن زيد، عن عبد العزيز: إذا أراد اخلالء "
 

  [(هـ543: ت، أبو بكر ابن العريب )مد بن عبد هللا]حم  -4

 :اخلالء أن يقولذا دخل أحدكم إسرت ما بني أعني اجلن و عورات بن آدم  أبو بكر ابن العريب:قال  -
 (7) بسم هللا، ضعيف.

                                                           

 .(606/ ح 503/ 2سنن الرتمذي ) (5)
 (.2477/ 101/ 12علل الدارقطن ) (6)
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 ([هـ597: ت]مجال الدين عبد الرمحن بن علي اجلوزي ) -5

    (8) .ومل يتعقبه قرهأيف العلل املتناهية قول الدارقطن و  ابن اجلوزيوقد نقل  -
 

 ([هـ676)ت:  النووي]أبو زكراي حيىي بن شرف  -6

رواه الرتمذي وقال: إسناده  )مث ذكر احلديث( مث قال:وروينا عن علّي رضي هللا عنه  قال النووي: -
  (9) ليس ابلقوّي، وقد قّدمنا يف الفصول أن الفضائل ي عمل فيها ابلضعيف.

 

 ([هـ804)ت:  ]عمر بن علي أبو حفص ابن امللقن -7

فأخرجه ابن ماجة من  (10) رواه ابن ماجه، والرتمذي وقال: إسناده ليس ابلقوي. قال ابن امللقن: -
 ومل يتعقبه بشيء. حديث علي بن أيب طالب، والرتمذي من حديث أنس.

 ([هـ852أبو الفضل العسقالين )ت:  ]أمحد بن علي بن حجر -8

بعد ذكر احلديث من  فاحلاصل أنه مل يثبت يف الباب شيء، وهللا أعلم. قال احلافظ ابن حجر: -
عاصم األحول، ومحيد الطويل، وعمران بن ، ومن طريق مالك زيد العمي، عن أنس بنمن طريق طرقه، 

ن حديث ، ومزيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أيب سعيد اخلدري. مث عن وهب، كلهم عن أنس
فاحلاصل أنه مل يثبت يف الباب . مث قال: عن ابن عمر ، ومن حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه

   (11) شيء، وهللا أعلم.

                                                                                                                                                                                        

 (.34/ 1عارضة األحوذي البن العريب ) (7)
 (.329/ 1العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ) (8)
 (.67/ ح 25األذكار للنووي )ص:  (9)
 (.47/ 166/ 1حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج البن امللقن )و ، (393/ 2البدر املنري البن امللقن ) (10)
 (.151/ 1نتائج األفكار البن حجر ) (11)
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اشرتط الصحة أو كان يصحح احلديث أبقل درجاته، أو كان يصحح احلديث مبجموع من  وكل -9
وال رواه من ال يسند  ،، وال املعتدلال املتساهل منهم وال املتشددهذا احلديث يف كتبهم  يقبلوامل  طرقه

  (12) العلماء. بعضن سيأيت ذكره من قليالً ممإال إال عن املقبولني، ومل يصححه 
   

 [احلديث من العلماءمن صحح ]

"  " فوائد خراسان يف (هـ618)ت: حممد بن عثمان العثماينمبجموع طرقه فهو  هأما من صحح -1
وكأنه يعىن أنه صحيح لغريه كما باين: لقال الشيخ األ" ( وقال: "حديث صحيح169/1/ 2 -)ج 

 (13) هو قولنا. أما متابعتهما سعيد بن مسلمة فضعيفه.
  (14) هللا. مرمحه( هـ1420)ت: الشيخ األلباين و  -2

مغلطاي  عن (15)،"فيض القدير"فقد نقل املناوي يف  ،أما من صحح طريق علي بن أيب طالب -3
هذا التصحيح ألنه خيالف إمجاع  هأنه صححه من طريق علي بن أيب طالب، وهذا مردود ال يقبل من

ه، فال حيكم على صحيح مبجموع طرق ه، وحيتمل أنه أرد أنالعلماء فلم يصحح أحد قبله وال بعده
يدل  ه، وإن كان ظاهر فقد يكون بسياقه يقصد أمر أخر مل ينتبه له الناقل غريهالشخص من منقول 

 .على أنه يصحح إسناد علي بن أيب طالب

                                                           

وال يظنن أحد أين أغمز أحداً من أهل العلماء من املتأخرين .. أبدًا فكل له اجتهاده. لكن كان جيب على من اطلع على  (12)
أقوال وتصرحيات املتقدمني أن أيخذ بقوهلم وال يتجاوزها، وليس يف ذلك تعارض مع القاعدة اليت وضعها أهل احلديث وهي : ) أن 

رط هذه القاعدة أن يصح كون احلديث شاهداً لغريه أو يقبل أو يتقوى بغريه وال يكون شديد احلديث يصح مبجموع طرقه( ألنَّ ش
الضعف وال منكرًا غري صاحل لالعتبار به، كما يتضح تطبيقه يف هذا التخريج، من كالم العلماء، وإعراضهم عن احلديث مع 

 اطالعهم على طرقه.    
 (.50/ ح 87/ 1بيل )إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار الس (13)

 (.50/ ح 87/ 1إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ) (14)

قال املناوي: رمز املصنف لصحته وهو كما قال أو أعلى فإن مغلطاي مال إىل صحته فإنه ملا نقل عن الرتمذي أنه غري قوي  (15)
إسناده صحيح لكان  :وجه من الوجوه بل لو قال قائلقال: وال أدري ما يوجب ذلك ألن مجيع من يف سنده غري مطعون عليهم ب

 (.96/ 4فيض القدير ) إىل هنا كالمه. مصيباً 
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 م صححه مبفرده.لوأما إسناد حديث أنس بن مالك، فمع كثرته ال أعلم أحداً من أهل الع -

 وأما ابقي األسانيد فضعيفة جداً.  -
 

 [ نس بن مالكأطريق ] (1) 

وعاصم ج( وزيد العمي، ب( محيد الطويل، أ(  طريق أنس بن مالك فقد رواه عنه مجاعة وهم :أما  -
إذا  وعورات بن آدم سرت ما بني أعني اجلن »بلفظ  وعمران بن وهب، هـ( وزيد بن وهب.( د، األحول

  .« بسم هللادخل أحدهم اخلالء، أن يقول: 

حفص بن عمر بن أيب و ( زاحلسن البصري، ( ومجاعة منهم : من وجه آخر، عن أنس  ىورو  -
 ة. بن دعام قتادةو ي(  ،عبد العزيز بن صهيب( ط، عبد هللا بن أيب طلحةو ( ح، طلحة

  (16) .«بك من اخلبث واخلبائث، اللهم إين أعوذ بسم هللا» كان إذا دخل اخلالء، قال:بلفظ:  
 

 : [ ودراسته ديثخمارج احل ] .عن أنس محيد الطويلأما طريق ( 1أ( )

حممد بن أمحد  من طريق (1792/ ت 567/ 7الكامل يف ضعفاء الرجال )فأخرجه ابن عدي يف     
يزيد بن هارون عن محيد، عن عن أبيه عن  بن سهيل بن علي بن مهران أبو احلسن الباهلي املؤدب

 .( .. سرت ما بني أعني اجلنمرفوعاً قال: )أنس 
كتبنا وهذا إسناد ضعيف جدًا ال يصلح لشاهد، حممد بن أمحد بن سهيل، قال عنه ابن عدي:     

، وهو يسرق حديث الضعاف يلزقها على قوم وإسناداا  عنه ابلبصرة، وهو ممن يضع احلديث متناا 

                                                           

فإن قيل: مل أدخلَت حديث يف حديث؟ اجلواب : ليس فيه إدخال حديث يف حديث مما يفرق بينهما يف املعىن، بل حديث ( 16)
. فيه نفس املعىن املراد من حديث: )سرت ما بني أعني اجلن ... أخل( وهو «اللهم إين أعوذ بك من اخلبث، واخلبائث ،بسم هللا»: 

 .وألن اجلن مكلفون وال جيوز هلم النظر يف عورات بن أدمأهنما سرت إلنس من اجلن دعاء عن اخلالء وعند كشف العورة، 
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   مث ذكر حديث الرتمجة )حمل البحث( بسنده مث . ..وابن سهيل هذا كذابمث قال ابن عدي:  ثقات.
  (17) وهذا احلديث هبذا اإلسناد ابطل. قال ابن عدي:

، وأشار إىل بن سهيلورواية محيد أخرجها ابن عدي يف ترمجة شيخه حممد بن أمحد حجر: وقال ابن  
  (18) أنه وضع إسناده.

 

 : [ ودراسته ديثخمارج احل ]وأما طريق زيد بن احلواري العمي عن أنس.  (1ب( )

يف ترمجة )زيد العمي(،  (699/ ت 148/ 4) "الكامل يف ضعفاء الرجالابن عدي يف " فأخرجه   
يف ابن السن ، و (807/ ت 427/ 4) "الكامل يف ضعفاء الرجالويف ترمجة )سعيد بن مسلمة( يف "

يف  (.368ح/ 135)ص:  "الدعاءيف "والطباين ، (274/ ح 241)ص:  "عمل اليوم والليلة"
 (54/ ح 113/ 1) "الدعوات الكبريوالبيهقي يف " (.7066/ ح 128/ 7) "املعجم األوسط"

/ ح 268/ 2) "هفوائد"يف متام ، و (1667/ 5) "العظمةيف "الشيخ األصبهاين  وأبو )وضعفه(، 
، واحلكيم الرتمذي يف (79/ ح 94)ص:  "الفراء ستة جمالس أليب يعلى، ويف "(1710 -1709

/ 2) ه"معجم أسامي شيوخيف "بكر اإلمساعيلي  وأب،((19)191 )ص: ، ويف(28)ص:  "املنهيات"
يف  عساكرابن و ، (542ومن طريقه أبو القاسم اجلرجاين يف "اتريخ جرجان" )ص: ، (165/ ح 528

  (.383/ 19) "اتريخ دمشق"

 [اإلسنادمدار  ]

 به مرفوعاً. األعمش عن زيد العمي، عن أنسكلهم من طريق سعيد بن مسلمة عن 

 وهذا إسناد ضعيف جداً.
                                                           

/ 338ديوان الضعفاء )ص: حممد بن أمحد بن سهيل الباهلي: أدركه ابن عدي، وكان يضع احلديث. وقال الذهيب:  (17)
ْسنَاد اَبِطل، واآلفة ِفيِه من اْبن سهل َهَذا.: (هـ507: تابن القيسراين )وقال  - (.3562 / 3ذخرية احلفاظ ) َوَهَذا هِبََذا اإْلِ
 .(98/ 121: ص) لدارقطن محزة سؤاالت .. منكر جداً.ليس بذاك: أبو بكر اإلمساعيليوقال  - (.3228/ ح 1465

 .(151/ 1األفكار البن حجر ) نتائج (18)
( سقط منه كلمة سعيد والصواب: )سعيد بن مسلمة بن مسلمة بن هشام بن عبد امللك، ووقع فيها )صحح نسختك (19)

 هشام(.
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 [العمي عن أنس األعمش عن زيدإسناد  علل ]

  : زيد العمي مل يسمع من أنس. أولا 

 وذكره ابن حجر يف الطبقة اخلامسة من التقريب، ورواية (20) قال أبو حامت : روى عن أنس، مرسل. -
 (21) هذه الطبقة عن الصحابة مرسلة.

 وروايته عن أنس ضعيفة جداً. (22) : زيد العمي ضعيف.اثنياا 

قال ابن حبان : يروي عن أنس أشياء موضوعة ال أصل هلا حىت سبق إىل القلب أنه املتعمد هلا  -
 (23) لالعتبار.وكان حيىي ميرض القول فيه. وهو عندي ال جيوز االحتجاج خببه وال كتابة حديثه إال 

: تفرد به زيد العمي عن أنس. وأما ما أييت من متابعات لزيد العمي فكلهم ضعفاء جداً. فإما أن اثلثاا 
 .، َومهاً وخطاءً زيد أخذ هذا احلديث منهم أو هم أخذه منه

  (24) ضعيف جداً. قال الذهيب : واٍه.، : سعيد بن مسلمة رابعاا 
مل يقل عن  :(هـ414أبو القاسم متام بن حممد الدمشقي )ت: قال و التفرد عن األعمش. : خامساا 

  (25) .األعمش، عن زيد العمي إال سعيد بن مسلمة، وهللا أعلم
  .وقد توبع سعيد بن مسلمة اتبعه: سعد بن الصلت، وحيىي بن العالء   

وهذا احلديث مل يكن يعرف إال بسعيد بن مسلمة، عن األعمش مث وجدانه  قال ابن عدي: -
  (26) حديث سعد بن الصلت، عن األعمش، وال يرويه، عن األعمش غريمها.من 

   (27) .، وسعيد بن الصلتسعيد بن مسلمةمل يرو هذا احلديث عن األعمش إال : وقال الطباين -
                                                           

 (.2535/ ت 560/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (20)
رأوا الواحد واالثنني، ومل يثبت لبعضهم السَّماع من يف مقدمة التقريب: اخلامسة: الطبعة الصغرى منهم، الذين ابن حجر قال  (21)

 الصحابة، كاألعمش.
 وفيه تفصيل سيأيت يف آخر البحث ترمجة خاصة به مستقلة . (22)
 (.369/ ت 309/ 1اجملروحني البن حبان ) (23)
 (، وسوف أترجم له بتوسع يف آخر هذا البحث.1959الكاشف لذهيب ) (24)
 (.1709/ ح 268/ 2فوائد متام ) (25)
 .(148/ 4الكامل يف ضعفاء الرجال ) (26)
 (.7066/ ح 128/ 7)لطباين املعجم األوسط  (27)
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 العمي عن أنس . عن األعمش عن زيد أما طريق سعد بن الصلت
  يف ترمجة )زيد العمي( (699/ ت 148/ 4) "الكامل يف ضعفاء الرجالفأخرجه ابن عدي يف "

  (28) له غرائب.كثري اخلطأ، و  ال أبس به،وسعد بن الصلت، 
وذكره مسلمة يف سعيد فقال: ابن الصلت، ويقال: ابن أيب الصلت، كويف، كان  :ق ْطل ْوبـََغاقال  -

وقال: رمبا  ،وذكره ابن حبان يف الثقات (29) قاضيًا بشرياز، وهو ال أبس به لوال كثرة خطِئه.
 (30) أغرب.

 

فإنه رمي ابلوضع قاله ابن  فال تصح أن تكون متابعة عن األعمش حيىي بن العالءوأما طريق 
 (32) وقال الذهيب : تركوه. (31).حجر

 عن حيىي بن العالء عن األعمش به. (21/ ح 21)ص:  "عمل اليوم والليلةيف "ابن السن أخرجه 
 

أصل  تكون فاحتمال أن ال ترفع التفرد عن أحدهمو  بعضها بعضاً،وهذه املتابعات مل تنفع أقول:   
وحيتمل أن يكونوا  ، وخطاءً  الرواية عند أحدهم فرواها عنه الباقون خطأ من غري تعمد السرقة إمنا ومهاً 

فليس كل راويني يرواين عن شيٍخ صارت روايتهما متابعة لألخرى، إال كلهم أخذها عن رجل آخر. 
  سعيد بن الصلت فإنه صدوق. اً وأحسنها طريقمن تثبت روايته، 

تقاهنم التفرد عن األعمش إصحة املتابعة فيبقى تفردهم عن األعمش مبا ال يقع يف ضبطهم و ولو فرضنا 
 . مبثل هذه الرواية

 (33) وحيىي وسعد وسعيد ضعفاء.قال ابن حجر:  -
 

عبد الرحيم بن زيد اتبعه  ،ضعفاً  مبتابع ما تزيد احلديث إالتوبع األعمش عن زيد العمي وقد : سادساا 
 .، مع تدليس األعمشعن أنس عن أبيه زيد العمي يمالع

                                                           

 وسوف أترجم له بتوسع يف آخر هذا البحث. (28)
 .(4306/ت 436/ 4الثقات ممن مل يقع يف الكتب الستة ) (29)
 (.8185/ ت 378/ 6الثقات البن حبان ) (30)
 (.7618التقريب ) (31)
 (.6224الكاشف لذهيب ) (32)
 .(153/ 1نتائج األفكار البن حجر ) (33)
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 يف زاهر بن طاهر الشّحامي، و (273/ح 240ص: ) "عمل اليوم والليلة"يف ابن السن أخرجه   
 (.50/ ح 16)ص:  "األحاديث السباعيات األلف"

  (34) .مرتوك ، كذبه ابن معنيقال ابن حجر :  وعبد الرحيم بن زيد العمي متهم ابلكذب.
 

 : [ ودراسته ديثخمارج احل ]عن أنس. عاصم األحول ( وأما طريق 1ج( )

ثنا حممد قال: حدبشر بن معاذ العقدي، عن  ،(1708/ ح 268/ 2) ه"فوائديف "متام فأخرجه    
 به مرفوعاً. ثنا عاصم األحول، عن أنس بن مالكحدبن خلف الكوماين، 

 . مل يروه إال بشر بن معاذ: متام وقال

  (35)وهو جمهول،حممد بن خلف الكرماين،  رواهوال يصح عن عاصم. أقول: وهذا إسناد ضعيف جداً. 
وأخطاءا فيه عن عاصم بن سليمان األحول،  (36) وهو متهم ابلكذب. وحممد بن مروان السدي

 وخالفا الثقات.

: سرت ما بينكم وبني ()عن حديث عاصم، عن أنس، قال رسول هللا  لعندما س ئ الدارقطن قال -
 أعني اجلن إذا تعرى أحدكم يقول: بسم هللا.

: يرويه حممد بن خلف الكرماين، وحممد بن مروان السدي، عن عاصم األحول، عن الدارقطن فقال
كذلك رواه ابن   .وومها فيه والصحيح عن عاصم األحول، عن أيب العالية قوله ()أنس، عن النيب 

  (37) .عيينة، وعلي بن مسهر

يف الشيخ األصبهاين  وأبفقد أخرجه  ،وأما طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن سليمان األحول   
 .موقوفاً  . وإسناده صحيح رجاله ثقات(1670/ 5) "العظمة"

 ا.فلم أجدمه وحممد بن مروان السديبن مسهر  يوأما طريق عل
                                                           

 (.4055التقريب ) (34)
مل أجد له ترمجة وقد تفرد به عن عاصم األحول وخالف، فيعد هذا من مناكريه، وال تعد متابعة الكذاب شيئاً بل يتطرق إليها  (35)

 االحتمال أنه أخذها منه .
 متييزاً.( ذكره ابن حجر 6284التقريب ) (36)
 (. 2477/ 101/ 12علل الدارقطن ) (37)
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(، وابن أيب 110/ ح 290الضيب يف "الدعاء" )ص: أخرجه  ،األحول عاصموله طريق أخر عن    
 (. 29735/ 93/ 6شيبة يف "املصنف" )

: عن حممد بن فضيل عن  ِإنَّ ِمْن ِسرْتِ َما »عاصم األحول عن بكر بن عبد هللا املزين قَال: َكاَن يـ َقال 
ِ اجلِْنِّ   «.َوالشََّياِطنِي َأْن يـَق وَل َأَحد ك ْم ِإَذا َوَضَع ثَِيابَه : ِبْسِم اّللَِّ بـَنْيَ َعْورَاِت َبِن آَدَم َوبـَنْيَ أَْعني 

 وإسناده صحيح. وكله جيد حمتمل عن عاصم األحول فهو ثقة حافظ واسع الراوية.
 

 : [ ودراسته ديثخمارج احل ]عن أنس. عمران بن وهب ( وأما طريق 1( )د 

حجاج بن املنهال قال: من طريق  (2504/ ح 67/ 3)املعجم األوسط الطباين يف " فأخرجه   
ان أبو سنان، وليس، بضرار، عن عمران بن وهب، عن أنس أخب ان إبراهيم بن جنيح املكي قال: أخب 

 به مرفوعاً. بن مالك

عمران بن وهب، إبراهيم بن جنيح، وأبو سنان مل أعرفهما، ورواية  أقول: وهذا إسناد ضعيف جداً.   
 .ومل يسمع منه ضعيفة جداً  لكعن أنس بن ما

ضعيف احلديث ما حدث عنه ... يعمران بن وهب الطائى بصر قال أبو حامت الرازي :  -
حاديث مستوية، وحدث حممد بن خالد محويه صاحب الفرائض أ يسحاق بن سليمان  فهإ

حسبه أعياش وال  يبأابن بن أحاديث أحاديث معضلة تشبه أنس أعن عمران بن وهب عن 
   (38) .نس شيئاً أمسع من 

، أحاديث أابن عن ()نس، عن النيب أرأى أنس رؤاي، وحدث عن وقال أبو زرعة الرازي:  -
 (39) أنس، وقد ترك أابانً من الوسط، ورواها عن أنس أحاديث مناكري.

 

 : [ودراسته  ديثخمارج احل ]عن أنس.  زيد بن وهب( وأما طريق 1)( هـ

                                                           

 (.284/ ت 152املراسيل البن أيب حامت )ص: ، و (1703/ ت 306/ 6اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (38)
 .(761/ 2الضعفاء أليب زرعة الرازي يف أجوبته على أسئلة البذعي ) (39)
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الفضل العباس بن حم َمَِّد ْبِن َنْصٍر  َأيَب من طريق  (23/ ح 43)ص:  ه"فوائديف "ابن منده أخرجه ف
عمش عن زيد بن عن األسعيد بن مسلمة  مسعت :مسَِْعت  ِهالَل ْبَن اْلَعالِء الرَّقِّيَّ يقول قال:الرَّقِّيَّ 

  وهب عن أنس.
 أقول: وهذا إسناد ضعيف جداً.

وقد أخطأ فيه على  (40) الرَّقِّيَّ قال فيه حيىي بن علي الطحان: تكلموا فيه.العباس بن حم َمَِّد ْبِن َنْصٍر  -
سعيد بن مسلمة فقد خالفه كل من رواه عن سعيد عن  األعمش عن زيد العمي. وليس عن زيد بن 

 وهب. 

 وسعيد بن مسلمة، تقدم أنه ضعيف جداً. -

 ، أنه ضعيف جداً ال يصح أن يكون شاهداً لغريه. حديث أنس بن مالكطرق خالصة 
 

 : [ ودراسته ديثخمارج احل ]عن أنس.  احلسن البصري( وأما طريق 1)و( 

إمساعيل بن م سِلم، عن احلَسن، عن عن  (94/ 208)ص:  ه"مسائليف "حرب الكرماين  فأخرجه   
 وإسناده ضعيف جداً.  أنس بن مالك.

كِّيّ  م ْسِلم، ْبن ِإمْسَاِعيلو  -
َ
 وابن   حيىي، وتـَرََكه َعْنه ، َروى ورمبا املبارك، ابن   تـَرَكهقال البخاري:  .امل

 (41) .مهدي

عن إمساعيل بن مسلم، عن احلسن، عن أنس  (365/ ح 134)ص:  "الدعاءيف "لطباين وأخرجه ا
من الرجس اللهم إين أعوذ بك »كان إذا دخل اخلالء قال:  ()بن مالك، رضي هللا عنه أن النيب 

 بدون ذكر البسملة. .«النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم
 

                                                           

 (.4122/ ت 414/ 4(، ولسان امليزان )99/ 8اتريخ اإلسالم ) (40)

 .(1179/ ت 372/ 1) للبخاري الكبري التاريخ (41)
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ِإمْسَاِعيل  ْبن  م ْسِلٍم، َعِن احلََْسِن، قَاَل: َكاَن النَّيبُّ عن  (37/ ح 200)ص:  "الدعاءيف " لضيبوأخرجه ا
()  :الّرِْجِس النَِّجِس اخْلَِبيِث اْلم ْخِبِث الشَّْيطَاِن اللَّه مَّ ِإيّنِ َأع وذ  ِبَك ِمَن »ِإَذا َدَخَل اخلَْاَلَء قَاَل

 مرسالً بدون ذكر البسملة. «.الرَِّجيمِ 
واتبعه إمساعيل بن مسلم، من رواية احملاريب، وعبد الرمحن بن سليمان، فإهنما روايه وقال الدارقطن:  -

 عن إمساعيل، عن احلسن، وقتادة، عن أنس.
معاوية الضرير، وعبد هللا بن منري، فرووه عن إمساعيل بن مسلم، عن وخالفهما علي بن مسهر، وأبو 

 احلسن، عن أنس، ومل يذكروا: قتادة فيه.
 ورواه هشام بن حسان، عن احلسن مرسال، وهو الصحيح عن احلسن.

فأما قول عدي بن أيب عمارة، وإمساعيل بن مسلم املكي: عن قتادة، عن أنس فإن ذلك وهم منهما؛ 
، وإمنا أسنده عن زيد بن أرقم، واختلف عليه فيمن بينه، () يسند هذا احلديث عن النيب ألن قتادة مل

 (42) وبني زيد.
 

 : [ودراسته ديثخمارج احل]عن أنس.  حفص بن عمر بن أيب طلحة( وأما طريق 1( )ز

جنيح بن عبد الرمحن  معشر أيبمن طريق  (357/ 132)ص:  "الدعاء يف" لطباينا فأخرجه   
السندى، عن حفص بن عمر بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك، رضي هللا عنه قال: كان رسول هللا 

()  :بسم هللا، اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث»إذا دخل اخلالء قال» 
 .وخالف من هو أحفظ منه (43)،ضعيف واضطرب فيه :أبو معشرأقول : وإسناده ضعيف جداً.  

  (44) .من السادسة أسن واختلط ضعيف: يف جنيحقال ابن حجر  -
  (45) .به أعتب حديثه أكتب ولكن اإلسناد، يقيم ال مضطرب عندي حديثهقال اإلمام أمحد:  -

 

                                                           

 .(2520/ س 130/ 12علل الدارقطن ) (42)

 كما سيأيت، فقد رواه عن عبد هللا بن أيب طلحة. (43)

 (.7100التقريب ) (44)

 .(325/ 29) الرجال أمساء يف الكمال هتذيب (45)
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 : [ودراسته ديثخمارج احل]عن أنس.  عبد هللا بن أيب طلحة( وأما طريق 1( )ح

عبد هللا بن أيب عن أيب معشر عن  (29902/ ح 114/ 6) "صنفيف "املابن أيب شيبة  فأخرجه   
 عن أنس. طلحة

 وإسناده ضعيف جداً. كسابقه.
 

 : [ودراسته  ديثخمارج احل ]( وأما طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس. 1)( ط

بذكر التسمية فلم أجد من خرجه لكن احلافظ ابن حجر  أما طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس   
وقد روى العمري هذا احلديث من طريق عبد العزيز بن املختار عن قال :  (244/ 1الباري )فتح يف 

إذا دخلتم اخلالء فقولوا بسم هللا أعوذ ابهلل من اخلبث ) :عبد العزيز بن صهيب بلفظ األمر قال
 وإسناده على شرط مسلم وفيه زايدة التسمية ومل أرها يف غري هذه الرواية. (واخلبائث

 .الصواب: عبد هللا بن املختار ، لعلعبد العزيز بن املختار خطأأوال : يف السند 
 صهيب بن العزيز عبد عن احلديث طرق لكل ملخالفتها شاذة عندي وهي: قال الشيخ األلبايناثنياً: 

 (46) .إليهم اإلشارة سبقت ممن وغريمها" الصحيحني" يف أنس عن
 

 : [ ودراسته ديثخمارج احل ]عن أنس. ة بن دعام قتادة( وأما طريق 1)ي( 

عدي بن أيب  قطن بن نسري قال: حدثنا عن (356/ ح 132)ص:  "الدعاءيف " لطباينافأخرجه    
إن هذه احلشوش ) :()ل رسول هللا عمارة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، رضي هللا عنه قال: قا

واخلبائث، ومن  إين أعوذ بك من اخلبثحمتضرة، فإذا دخل أحدكم اخلالء فليقل: بسم هللا اللهم 
 (.الشيطان الرجيم

إال عدي بن أيب « بسم هللا»قال الطباين: مل يقل أحد ممن روى هذا احلديث عن قتادة يف متنه: 
 .عمارة

                                                           

 .(1596/ ت 180/ 7) الرجال ضعفاء يف الكامل (46)
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وأخطأ فيه  (47) ، قال ابن عدي: يسرق احلديث ويوصله.قطن بن نسريأقول: وإسناده ضعيف جداً. 
 . عدي بن أيب عمارة

 عدي بن أيب عمارة الذارع بصري يف حديثه اضطراب.قال العقيلي :  -
حدثنا حممد بن زكراي قال: حدثنا قطن بن نسري قال: حدثنا عدي بن أيب عمارة الذارع قال: حدثنا 

: " هذه احلشوش حمتضرة، فإذا دخل أحدكم ()قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا 
 اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث والشيطان الرجيم "اخلالء فليقل: ابسم هللا، 

وقال معمر، عن قتادة عن النضر بن أنس،  واتبعه إمساعيل بن مسلم على هذه الرواية، وإمساعيل دونه،
قال شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن . قال شعبة: عن قتادة، عن النضر بن أنس عن أنس.

 .ابن: عن قتادة، عن القاسم الشيباين، عن زيد بن أرقموقال سعيد وأ زيد بن أرقم.
وحدثنا عبد هللا بن أمحد قال: سألت أيب عن عدي بن أيب عمارة البصري، قلت: كيف هو؟ قال: 

 (48) شيخ.
 

فأما قول عدي بن أيب عمارة، وإمساعيل بن مسلم املكي: عن قتادة، عن أنس فإن وقال الدارقطن: 
، وإمنا أسنده عن زيد بن أرقم، ()ذلك وهم منهما؛ ألن قتادة مل يسند هذا احلديث عن النيب 

 (49) واختلف عليه فيمن بينه، وبني زيد.

 أو شاذ أنس عن طريقني من احلديث هذا يف البسملة فذكر وابجلملةاخلالصة : قال الشيخ األلباين : 
  (50). منكر

 [عن علي بن أيب طالب أثر] 

                                                           

 (.1409/ ت 370/ 3الضعفاء الكبري للعقيلي ) (47)

 (.1409/ ت 370/ 3الضعفاء الكبري للعقيلي ) (48)

 .(2520/ س 130/ 12علل الدارقطن ) (49)

 .(57: ص) السنة فقه على التعليق يف املنة متام (50)
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عن األصبع بن نباتة، قال: كان علي إذا دخل  (13/ ح 9)ص:  "الشكريف " ابن أيب الدنياأخرج و   
اخلالء قال: بسم هللا احلافظ املؤدي، وإذا خرج مسح بيديه بطنه مث قال: اي هلا من نعمة لو يعلم العباد 

 شكرها ".
ابن حجر: مرتوك ، قال عنه ، أبو القاسم الكويفياجملاشع يالدارم يبن نباتة التميمى احلنظلأصبغ و   

  (52) الذهيب: تركوه. وقال (51) .رمى ابلرفض
 

 [  عبد هللا بن عمر بن اخلطاب حديث] (2)

إمساعيل  من طريق (255/ 7) "حلية األولياء"، فأخرجه أبو نعيم يف أما حديث عبد هللا بن عمر -
إذا نزع أحدكم ثوبه أو تعرى فليقل: بسم هللا ، »مرفوعاً:  بن حيىي، ثنا مسعر، عن عطية، عن ابن عمر

 .«فإنه سرت له فيما بينه وبني الشيطان 

  أقول: إسناده ضعيف جداً.

 (53) تركه.جممع على قال ابن حجر :  .هللا عبد بن طلحة بن هللا ع َبيد بنهو ا حيىي بن إمساعيل

 (54) .ضعفوهالذهيب : وعطية هو العويف وهو ضعيف. قال  
   

 [  عبد هللا بن مسعود حديث] (3)

 ، رضي هللا عنهم.من الصحابة احلديث من روىعند ذكر يف وتقدم الكالم عليه 
 

 [ علي بن أيب طالب  حديث] (4) 
                                                           

 .(537) التقريب (51)

 .(453) الكاشف (52)

 .(1259/ ت 181/ 2) امليزان لسان (53)

 (.3820الكاشف ) (54)
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 ابن ماجه، و (606/ ح 503/ 2) ه"سننيف " الرتمذي، فقد أخرجه علي بن أيب طالبأما حديث    
يف البزار ، و (53/ ح 113/ 1) "الدعوات الكبري" والبيهقي يف (.297/ ح 199/ 1) ه"سننيف "

الشيخ  وأب، و (6201/ ح 206/ 6) "املعجم األوسط، والطباين يف "(484/ ح 127/ 2) ه"مسند"
 (.1669/ 5) "العظمةيف "األصبهاين 

احلكم بن بشري بن سلمان قال: حدثنا خالد الصفار، عن احلكم كلهم من طريق [ اإلسنادمدار  ]
، عن علي بن أيب ي، عن أيب جحيفة وهب بن عبد هللابن عبد هللا النصري، عن أيب إسحاق السبيع

سرت ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم: إذا دخل أحدهم اخلالء، أن يقول: بسم »مرفوعاً:  طالب
 .«هللا 

عن علي قال: كلمتان حفظتهما من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأان  :وعند الطباين بلفظ -
ما عاقب هللا على ذنب يف الدنيا فاهلل أعدل من أن يثن عقوبته، وما »أحب أن حتفظومها: 

وسرت بينكم، وبني اجلن: عفا هللا عن ذنب يف الدنيا فاهلل أكرم من أن يعود يف شيء عفا عنه، 
 «بسم هللا

 إسناده ضعيف جداً.أقول : 

عمرو  وتفرد ابحلديث عن إمام حافظ مثل أيب إسحاق السبيعي ،، ال يعرفاحلكم بن عبد هللا النصري
 .، وخالف فيه من هو أحفظ منه وهو يونس بن أيب إسحاقبن عبد هللا

  .ا عنه أبخرة، و لكن هؤالء الذين محلو أبو إسحاق ثقةأمحد بن حنبل :  قال -
 

 [علي بن أيب طالبمن ضعف إسناد ]

 ([هـ279)ت:  ]حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي -1

وقد روي  هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي،: الرتمذي قال -
(55).أشياء يف هذا ()عن أنس، عن النيب 

 

                                                           

 .(606/ ح 503/ 2سنن الرتمذي ) (55)
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 ([هـ458)ت:  ]أمحد بن احلسني، أبو بكر البيهقي -2 

بن أيب  علي حديث نم(، 54 - 53/ ح 113/ 1الدعوات الكبري )يف كتابه  البيهقي: أخرجه -
سعيد بن مسلمة، عن األعمش، عن زيد  هذا إسناد فيه نظر، وقد رواه أيضاً )مث قال( : ، طالب

 .()العمي، عن أنس، عن النيب 
 وروي من وجه آخر عن األعمش ويف ذلك نظر.)مث ساقه بسنده مث قال(:    

، عن أنس بن مالك، قال:  )مث ساقه بسنده(والصحيح يف هذا الباب ما أخبان به أبو عبد هللا احلافظ، 
 .«اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث»كان النيب صلى هللا عليه وسلم " إذا دخل اخلالء قال: 

 .وقال عبد الوارث وسعيد بن زيد، عن عبد العزيز: إذا أراد اخلالء "
 

 ([هـ676)ت:  النووي]أبو زكراي حيىي بن شرف  -3

رواه الرتمذي وقال: إسناده  )مث ذكر احلديث( مث قال:وروينا عن علّي رضي هللا عنه  قال النووي: -
  (56) ليس ابلقوّي، وقد قّدمنا يف الفصول أن الفضائل ي عمل فيها ابلضعيف.

 

 ([هـ804)ت:  ]عمر بن علي أبو حفص ابن امللقن -4

فأخرجه ابن ماجة من  (57) رواه ابن ماجه، والرتمذي وقال: إسناده ليس ابلقوي. قال ابن امللقن: -
 حديث علي بن أيب طالب، والرتمذي من حديث أنس. ومل يتعقبه بشيء.

 ([هـ852أبو الفضل العسقالين )ت:  ]أمحد بن علي بن حجر -5

بعد ذكر احلديث من  شيء، وهللا أعلم.فاحلاصل أنه مل يثبت يف الباب  قال احلافظ ابن حجر: -
عاصم األحول، ومحيد الطويل، وعمران بن ، ومن طريق زيد العمي، عن أنس بن مالكمن طريق طرقه، 

ن حديث ، ومزيد العمي، عن جعفر العبدي، عن أيب سعيد اخلدري. مث عن وهب، كلهم عن أنس

                                                           

 (.67/ ح 25األذكار للنووي )ص:  (56)
 (.47/ 166/ 1حتفة احملتاج إىل أدلة املنهاج البن امللقن )و ، (393/ 2البدر املنري البن امللقن ) (57)
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فاحلاصل أنه مل يثبت يف الباب . مث قال: عن ابن عمر ، ومن حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه
   (58) شيء، وهللا أعلم.

 

 [علي بن أيب طالبحديث إسناد  علل]

 (59) ، قال الذهيب : جمهول.احلكم بن عبد هللا النصريجهالة  -1
  تفرده عن أيب إسحاق . -2

 (60) .إال من هذا الوجه ()وهذا احلديث ال نعلمه يروى عن النيب قال البزار:  -

واثبت الثمايل وعبد امللك بن أيب يونس  :ن روى عن أيب إسحاق مثلخمالف احلكم بن عبد هللا مل -3
 ةفهي زايدة منكر  (وسرت بينكم، وبني اجلن: بسم هللا) :فلم يذكروا يف لفظة احلديثوغريهم،  سليمان

 .من حديث علي بن أيب طالب من رجل جمهول

إسحاق السبيعي إال احلكم النصري، ويونس بن أيب  مل يرو هذا احلديث عن أيبقال الطباين :  -
إسحاق، ومل يروه عن احلكم النصري إال خالد الصفار، تفرد به احلكم بن بشري بن سليمان، 

 .وتفرد به عن يونس بن أيب إسحاق احلجاج األعور

يف  ماجه ابنو ، (2626/ ح 312/ 4) ه"سننيف " الرتمذيأخرجه وحديث يونس بن أيب إسحاق    
 املستدركيف " حلاكموا ،(775/ ح 165/ 2) ه"مسنديف "أمحد و  (،2604/ ح 868/ 2) ه"سنن"

 شرحو  ،(17593/ ح 570/ 8) "الكبى السنن" يف  لبيهقيوا، (13/ ح 48/ 1) "الصحيحني على
/ 1) "الشهاب مسنديف " القضاعي، و (1983/ ح 1135/ 6) واجلماعة السنة أهل اعتقاد أصول
 ، (767/ ح 384/ 2) "املختارة ألحاديثا"، والضياء يف (503/ ح 303

 جحيفة، أيب عن اهلمداين، إسحاق أيب عن إسحاق، أيب بن يونس عن حممد، بن حجاج عنكلهم 
 على يثن أن من أعدل فاهلل الدنيا يف عقوبته فعجل حداً  أصاب من»: قال () النيب عن علي، عن

                                                           

 (.151/ 1نتائج األفكار البن حجر ) (58)
 .(1659)لذهيب  الضعفاء يف املغن (59)
 .(484/ ح 127/ 2البزار )مسند  (60)
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 قد شيء يف يعود أن من أكرم فاهلل عنه وعفا عليه هللا فسرته حدا أصاب ومن اآلخرة، يف العقوبة عبده
 .«عنه عفا

 .غريب حسن حديث وهذاقال الرتمذي:  -
 بن عبدواتبع يونس عن أيب إسحاق السبيعي اثبت الثمايل أبو محزة، بدون ذكر هذه الزايدة، أخرجه   

 .(483/ ح126/ 2) ه"مسند، والبزار يف "(87/ ح 126/ 1) ه"مسند من املنتخبكما يف " محيد

عن أيب إسحاق بدون ذكر هذه الزايدة، أخرجه الطحاوي يف  عبد امللك بن أيب سليمانواتبعه أيضًا  
 .(2182/ ح 424/ 5) اآلاثر مشكل شرح

عند أمحد بن منيع يف  (61)عن أيب جحيفة  اخلضر بن القواس البجلياتبعه وتوبع أبو إسحاق أيضاً. 
 . (3-5812/ ح 266/ 6) "العشرة املسانيد بزوائد املهرة اخلرية إحتافمسنده كما يف "

 .ال يصح االستشهاد به أن إسناد احلديث ضعيف جداً مبا فيه من علل :اخلالصة
 

 [  أيب سعيد اخلدري حديث] (5)

الشيخ  وأب، و (1586/ ح 440/ 4)"فوائده" متام يف  أما حديث أيب سعيد اخلدري فقد أخرجه -
، (519/ ح 244)ص:  ه"فوائديف " ابن أخي ميمي الدقاق، و (1667/ 5) "العظمة" يفاألصبهاين 

ابن ، و (434/ ح 274/ 1إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ) -وأمحد بن منيع يف "مسنده" 
 (.12/ ح 44)ص:  "الفوائد احلسانيف "النقور 

 عن جعفر العبدي، عن أيب سعيد اخلدريحممد بن الفضل بن عطية، عن زيد العمي، كلهم من طريق 
 به مرفوعاً.

 وإسناده ضعيف جداً. :أقوال   

  (62)،: كذبوهقال ابن حجر -كذاب.   ،بن عمر العبدي العبسي حممد بن الفضل بن عطية 
                                                           

 ، وهو خطأ صوابه : أيب جحيفة.سخيلة أيب عنصحح نسختك ، وقع فيه  (61)
 (.6225التقريب ) (62)
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وقد خالف حممد بن الفضل كل من روى احلديث عن زيد العمي   (63) .الذهيب: تركوه وقال -
 كما تقدم.

 

 [  معاوية بن حيدة حديث]( 6)

 ، رضي هللا عنهم.عند ذكر من روى احلديث من الصحابةفقد تقدم الكالم عليه يف 

 [زيد بن احلواري العميأقوال العلماء يف: ]

، إال ما يرويه عنه شعبة بن احلجاج، وسفيان الثوري خالصة ترمجة زيد بن احلواري العمي: أن ضعيف
 ومسعر، فحسن احلديث.

 املوثقون:   
 (:التوثيق الصريح) -( 1)

 

 ([هـ303سن بن سفيان أبو العباس )ت: ( ]احل1) - 1
  (64) قال احلسن بن سفيان: عبد الوهاب بن عطاء ثقة، وزيد العمي ثقة، وعبد الرحيم ابنه لني. -

 

 لم فيه.كتبدون أن ي، له وصحح له وسكت عنه : مل أجد من خرج(التوثيق الضمين) –( 2)
  

 (:حديثهمن حسن ) –( 3)
 

 ([هـ160( ]شعبة بن احلجاج )ت: 3) - 1
فروايته روى عنه شعبة، وشعبة ال حيدث إال عن الثقات واملقبولني. وكان شعبة ال حيمده يف حفظه.  -

 حيسن من أمره وال يرقيه إىل الثقة. عنه مع قوله: )كان ال حيمد حفظه(
 (65) قال أبو حامت: كان شعبة ال حيمد حفظه. -

                                                           

 (.5113الكاشف ) (63)

 (.388/ 19اتريخ دمشق البن عساكر ) (64)

 (.2535/ ت 560/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (65)
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عبد هللا حممد بن إبراهيم الكتاين األصبهاين قلت أليب حامت: ما تقول يف زيد العمي قال:   وقال أبو -
 (66) .كان شعبة حيدث عنه ويبخسه قليالً 

 (67) ل: صاحل، روى عنه سفيان، وشعبة.قال عبد هللا: قيل له )يعن ألبيه(: زيد العمي؟ فقا -
 ([هـ198( ]حيىي بن سعيد القطان )ت: 3) - 2

 (68) حيىي بن سعيد القطان، كما يف مسند أمحد، وسنن أيب داود من طريق سفيان الثوري عنه.روى له 
 

 ([هـ198( ]عبد الرمحن بن مهدي )ت: 3) - 3
  (69) روى له عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان، كما يف سنن أيب داود من طريق سفيان الثوري عنه.

 

 ([هـ233( ]حيىي بن معني )ت: 3) - 4
 (70) زيد العمي صاحل. :حيىي: أبو احلواري زيد العمي. وقال يف موضع آخرقال  -
 .، وضعفه جداً ضعفه كما سيأيت بن معني وينحصر حتسنه عندي مبا يرويه شعبة وسفيان وإال فيحىي  

 

 ([هـ241 ( ]أمحد بن حممد بن حنبل )ت:3) - 5
  (71) صاحل، روى عنه سفيان، وشعبة.ل: قال عبد هللا: قيل له )يعن ألبيه(: زيد العمي؟ فقا -

وقال عبد هللا بن أمحد، عن أبيه: صاحل، وهو فوق يزيد الرقاشى، وفضل بن عيسى. وكان يزيد  -
  (72) وفضل ضعيفان جدا عند أمحد.

َرد احلنبلي )ت:  -  (73) هـ(: زيد العمي، قاض هراة: قال أمحد: صاحل. 909قال ابن املِبـْ
 

                                                           

 (.388/ 19اتريخ دمشق البن عساكر ) (66)

 (.4143العلل ) (67)
 (.4119/ ح 208/ 6(، وسنن أيب داود )4683/ ح 311/ 8مسند أمحد ) (68)

 (.3581/ ح 588/ 4) ةسنن ابن ماج (69)

 (.385/ 19اتريخ دمشق البن عساكر ) (70)
 (.4143العلل ) (71)
 (.2535/ ت 560/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (72)

 (.329/ 58أمحد مبدح أو ذم )ص: حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام (73)
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 ([هـ279ن عيسى أبو عيسى الرتمذي )ت: ( ]حممد ب3) - 6
 (74) أخرج له الرتمذي من طريق سفيان الثوري عنه، وحسن له. -

، أبو َعْبد هللا احلاكم املعروف اببن الَبيع )ت: 3) - 7  ([هـ405( ]حم َمَِّد ْبِن َعْبِد اّللَِّ
  (75) أخرج احلاكم له يف املستدرك من طريق شعبة عنه. -
 ([هـ259)ت:  اينبن يعقوب اجلوزج( ]إبراهيم 3) - 8
 (76) قال اجلوزجاىن: عبد الرحيم بن زيد العمي غري ثقة، وأبوه زيد العمي متماسك. -

 

 ([هـ275شعث أبو داود السجستاين )ت: ( ]سليمان بن األ3) - 9
َكْيَف ه َو؟ قَاَل: َما قال اآلجري: سألت أاب َداو د َعن َزيد الَعمِّي فـََقاَل: "ه َو َزْيد ْبن م رَّة. قـ ْلت:   -

  (77)مسعت إالَّ خريًا".
قال اآلجري: قيل أليب َداو د: َزْيد الَعمِّيُّ قَاَل: "َحدَّث َعْنه  ش عبة وليس بذاك، ولكن ابنه َعْبد الرَّحيم  -

  (78)ْبن َزيد ال يكتب حديثه".
 أخرجه له أبو داود من طريق سفيان الثوري.و أقوال:    

 

 ([هـ292بكر أمحد بن عمرو البزار )ت: ( ]أبو 3) - 10
  (79) قال أبو بكر البزار: صاحل، روى عنه الناس. -

 

اَرق ْطّن )ت: ( ]َعِلّي بْ 3) - 11  ([هـ385ن ع َمر الدَّ
 (80) قال الدارقطىن: عبد الرحيم بن زيد العمي، بصري عن أبيه، أبوه صاحل. -

 

                                                           

 (.212/ ح 288/ 1سنن الرتمذي ) (74)

 (.2190/ ح 22/ 2املستدرك على الصحيحني للحاكم ) (75)
 (.361 - 360/ ت 334أحوال الرجال )ص:  (76)
 (.365/ 266سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين )ص:  (77)

 (.411/ 286السجستاين يف اجلرح والتعديل )ص: سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود  (78)
 (.408/ 3هتذيب التهذيب البن حجر ) (79)

 (.338/ ت 162/ 2الضعفاء واملرتوكون للدارقطن ) (80)
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 ([هـ385ان املعروف بـ ابن شاهني )ت: ( ]أبو حفص عمر بن أمحد بن عثم3) - 12
 (81) قال ابن شاهني: زيد اْلعمي َصاحل قَالَه َأمْحد روى َعنه  س ْفَيان َوشْعَبة. -

 

 ([هـ748 حممد بن أمحد الذهيب )ت: ( ]أبو عبد هللا3) - 13
هللا رضي -قال الذهيب: روى سالم عن زيد العمي عن أيب الصديق الناجي عن أيب سعيد اخلدري  -

صلى هللا عليه وسلم: "أرحم هذه األمة هبا أبو بكر" وذكر احلديث وفيه: -عنه، قال: قال رسول هللا 
 (82) "وأقرؤهم لكتاب هللا أيب بن كعب سالم" "ضعيف"، وزيد حسن احلديث.

   (83) لعل شعبة مل يرو عن أضعف منه. :بن عديافيه ضعف قال  -
 

 ( :من ضعفه ضعف يف الشواهد) -(4) 4
 

 ([هـ230( ]حممد بن سعد )ت: 4) - 1
  (84) احلديث. يف وقال ابن سعد: كان ضعيفاً  -

 

 ([هـ233( ]حيىي بن معني )ت: 4) - 2
 (85) وقال ىف موضع آخر: صاحل. -
وقال أبو الوليد بن أىب اجلارود، عن حيىي بن معني: زيد العمى وأبو املتوكل يكتب حديثهما، ومها  -

 (86) ضعيفان.
  (87) ضعيف. مرة: قالو  -

                                                           

 (.386/ 91اتريخ أمساء الثقات )ص:  (81)
 (.13معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار لذهيب )ص:  (82)
 (.1732الكاشف ) (83)

 (.240/ 7)البن سعد الطبقات الكبى  (84)

 (.58/ 10هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) (85)

 (.746/ ت 407/ 3(، وهتذيب التهذيب )58/ 10هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ) (86)

 (.72/ 1رواية ابن حمرز ) -اتريخ ابن معني  (87)
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 (88) وقال عبد هللا بن شعيب قرأ علي حيىي بن معني زيد العمي يضعف. -

قال أمحد بن زهري يقول مسعت حيىي بن معني يقول ال جيوز حديث زيد العمي وكان أميل من يزيد  -
  (90) .)وكان أمثل من يزيد الرقاشي.(وعند ابن عساكر :  (89) الرقاشي.

 (91) : ليس بشيء.مرة قال حيىي بن معني -
  (92) .يءقال حيىي بن معني: ال ش -

 

 ([هـ234( ]علي بن املدين )ت: 4) - 3
  (93) عندان. وقال ابن املديىن: كان ضعيفاً  -

 

 ([هـ242مد بن عبد هللا بن عمار )ت: ( ]حم4) - 4
 (94) قال حممد بن عبد هللا بن عمار: زيد العمي ضعيف إال أنه قد روي عنه وهو ضعيف. -
 ([هـ270 - 261يوسف السَّد وسّي )ت: ( ]يعقوب بن شيبة أبو 4) - 5
  (95) قال يعقوب بن شيبة: وزيد العمي يضعف. -

 

 ([هـ277ن إدريس أبو حامت الرازي )ت: ( ]حممد ب4) - 6
قال أبو حامت الرازي: ضعيف احلديث، يكتب حديثه و ال حيتج به. وقال أبو حامت: كان شعبة ال  -

  (96) حفظه.حيمد 
                                                           

 (.699/ ت 147/ 4الكامل يف ضعفاء الرجال ) (88)
 (.369/ ت 309/ 1البن حبان )اجملروحني  (89)

 (.389/ 19اتريخ دمشق البن عساكر ) (90)

 (.147/ 4الكامل يف ضعفاء الرجال ) (91)

 (.2535/ ت 560/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (92)

 (.15/ 54سؤاالت ابن أيب شيبة البن املدين )ص:  (93)

 (.390/ 19اتريخ دمشق البن عساكر ) (94)
 (.389/ 19البن عساكر )اتريخ دمشق  (95)

 (.2535/ ت 560/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (96)
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 ؟ ما تقول يف زيد العمي :وقال أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم الكتاين األصبهاين قلت أليب حامت -
  (97) ويبخسه قلياًل. ،كان شعبة حيدث عنه  :قال

 

 ([هـ279رتمذي )ت: ( ]حممد بن عيسى أبو عيسى ال4) - 7
 (98) وضعفه.أخرج له الرتمذي من طريقه عن أنس بن مالك رضي هللا عنه  -
 ([هـ303بن شعيب اإلمام النسائي )ت:  ( ]أمحد4) - 8
 (99) : ضعيف.يوقال النسائ -
  (100) وقال : ليس ابلقوي. "الكبى سننه"وأخرجه له يف  -

 

 ([هـ365رجاين ابن عدي )ت: ( ]عبد هللا بن عدي اجل4) - 9
يرويه، ومن يروي عنه ضعفاء قال ابن عدي: وزيد العمي له غري ما ذكرت من احلديث وعامة ما  -

  (101) هو وهم على أن شعبة قد روى عنه كما ذكرت ولعل شعبة مل يرو عن أضعف منه.

( قال: وقال ابن عدي: ولزيد العمي هـ660د كمال الدين ابن العدمي )ت: ونقل عنه عمر بن أمح -
وحممد بن الفضل ابن  غري ما ذكرت أحاديث كثرية فبعضها يرويها عنه قوم ضعفاء مثل سالم الطويل،

عطية، وابنه عبد الرحيم وغريهم فيكون البالء منهم ال منه، وهو يف مجلة الضعفاء، ويكتب حديثه على 
ضعفه، وقد حدث عنه شعبة والثوري على أن ما يرويه عنه الضعفاء هو وهم، على أن شعبة مل يرو عن 

  (102) أضعف منه.
 

 ([هـ458هقي )ت: احلسني، أبو بكر البي( ]أمحد بن 4) - 10

                                                           

  (.388/ 19اتريخ دمشق البن عساكر ) (97)

 (.2490/ ح 235/ 4سنن الرتمذي ) (98)
 (.699/ ت 147/ 4الكامل يف ضعفاء الرجال ) (99)

 .(5023/ ح 57/ 5) للنسائي الكبى السنن (100)

 (.153/ 4الرجال )الكامل يف ضعفاء  (101)
  (.4021/ 9اتريخ حلب ) بغية الطلب يف (102)
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قال البيهقي: وهكذا روي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه. وخالفهما غريمها، وليسوا يف  -
  (103) الرواية أبقوايء.

 قال البيهقي: وزيد العمي وسالم بن سلم املدائن والعزرمي والعالء بن كثري الدمشقي كلهم ضعفاء. -

(104)  
 

 ([هـ463( ]يوسف ْبن َعْبد اّللَّ اْبن َعْبد الب أبو ع َمر النََّمرِّي الق ْرط يّب )ت: 4) - 11
  (105) وقال ابن عبد الب: ليس ابلقوي عندهم. -

 قال ابن عبد الب: وقال أبو حامت: يكتب حديثه وإذا خولف مل حيتج به، كان شعبة ال حيمد حفظه. -

(106)  
زيد العمي وإن مل يكن ممن حيتج به فإنه ممن يستظهر به عن أنس قال  قال ابن عبد الب: وقد روى  -

كنا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نسافر فيتم بعضنا ويقصر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر 
بعضنا فال يعيب أحد على أحد وإن كان زيد العمي وطلحة بن عمرو ممن ال حيتج هبما فإن 

  (107) ابألصول تصحح ما جاء به مع فعل عائشة رمحها هللا تعاىل.األحاديث الثابتة واالعتبار 

قال ابن عبد الب: وليس يشتغل أهل العلم ابلنقل مبثل حديث عبد الرحيم بن زيد العمي وأبيه وقد  -
  (108) أمجعوا على تركهما.

بن جبل  وأسناد ابن عبد الب من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن احلسن، عن معاذ -
تعلموا العلم؛ فإن تعليمه هلل خشية وطلبه عبادة، ومذاكرته »قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة، وبذله ألهله قربة؛ مث قال: هكذا حدثنيه أبو 

                                                           

  (.130/ 1السنن الكبى للبيهقي ) (103)

 (.506/ 1السنن الكبى للبيهقي )(104)

 (.578/ 1االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن ) (105)

 (.630/ ت 578/ 1االستغناء يف معرفة املشهورين من محلة العلم ابلكىن ) (106)

 (.173/ 11التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (107)
 (.260/ 20التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) (108)
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حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد عبد هللا عبيد بن حممد رمحه هللا مرفوعا ابإلسناد املذكور وهو 
  (109) قوي.

  (110) قال ابن عبد الب: وروى زيد العمي عن أنس مثله. -
قال ابن عبد الب: مسعر أحفظ عندهم وأثبت من املسعودي واحلديث أليب الصديق عن أيب سعيد  -

  (111) وهللا أعلم على أن زيدا العمي ليس ابلقوي.
 

 ([هـ852حجر أبو الفضل العسقالين )ت: ( ]أمحد بن علي بن 4) - 12
  (112) قال احلافظ: ضعيف. -

 

 ( :من ضعفه جداا ) – 5
 

 ([هـ197 أو 196]وكيع بن اجلراح )ت:  (5) - 1
 قال علي بن حممد: مسعت وكيع يقول: حديث زيد العمي عن أيب الصديق الناجي ليس بشئ. -

(113)  
 ([هـ233( ]حيىي بن معني )ت: 5) - 2
 (114) : ليس بشيء.مرة بن معني قال حيىي -
  (115) .يءقال حيىي بن معني: ال ش -
 

                                                           

 (.268/ ح 238/ 1جامع بيان العلم وفضله ) (109)

 (.227/ 2االستذكار ) (110)

 (.10/ 8االستذكار ) (111)

  (.2131تقريب التهذيب ) (112)

  (.388/ 19البن عساكر )اتريخ دمشق  (113)

 (.147/ 4الكامل يف ضعفاء الرجال ) (114)

 (.2535/ ت 560/ 3اجلرح والتعديل البن أيب حامت ) (115)
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 ([هـ261 - 260بن صاحل الِعْجلي )ت:  ( ]أمحد بن عبد هللا5) - 3
  (116) قال الِعْجلي: بصرى ضعيف احلديث، ليس بشئ. -

 

 ([هـ264الكرمي أبو زرعة الرازي )ت:  ( ]عبيد هللا بن عبد5) - 4
 (117) احلديث، ضعيف. يبقوى، واهوقال أبو زرعة: ليس  -

 

 ([هـ354( ]حممد بن ِحبَّان )ت: 5) - 5
 ،قال ابن ِحبَّان: يروي عن أنس أشياء موضوعة ال أصل هلا حىت سبق إىل القلب أنه املتعمد هلا -

  لالعتبار.وكان حيىي ميرض القول فيه. وهو عندي ال جيوز االحتجاج خببه وال كتابة حديثه إاّل 
ال جيوز حديث زيد  :مسعت حيىي بن معني يقول :مسعت أمحد بن زهري يقول :احلنبلي يقولمسعت 

  (118) العمي وكان أميل من يزيد الرقاشي.
  (119) .()وكان أمثل من يزيد الرقاشيعند ابن عساكر: 

 

 : خالصة ترمجة زيد العميو       
 

وهو سيء احلفظ، وهو  ،وليس له كتاب وإمنا يعتمد على حفظه ،: األصل يف حديثه أنه ضعيفأوالً 
 . به كما قال أبو حامت وابن عديممن يكتب حديثه يف الشواهد، ويعتب

 : ال يصح تفرده حبكم، ويعد تفرده حبكم منكراً.اثنياً 
هلا، ضعيف جداً. ألنه مل يسمع منه. كما قال ابن حبان: أنه ال أصل فهو : ما رواه عن أنس اثلثاً 

 وروايته عن الصحابة مرسلة، كما جعله ابن حجر يف التقريب يف الطبقة اخلامسة.
: ما يرويه عنه شعبة وسفيان وعن سفيان عبد الرمحن بن مهدي، وحيىي بن سعيد القطان. فهو رابعاً 

 حسن. كما قال اإلمام أمحد، ألن غالبها توبع عليها.

                                                           

  (.527/ ت 377/ 1الثقات للعجلي ) (116)

 .(88/ ت 806/ 3) البذعي أسئلة على أجوبته يف الرازي زرعة أليب الضعفاء (117)
  (.369/ ت 309/ 1اجملروحني البن حبان ) (118)

  (.389/ 19اتريخ دمشق البن عساكر ) (119)
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نف ابن أيب شيبة قال مسعر: أعطاين زيد العمي كتاابً : ويضاف إليهما مسعر، كما جاء يف مصخامساً 
 (. 35413/ ح 210/ 7فيه أن رجالً أوصى ابنه ... اخل. مصنف ابن أيب شيبة )

 : ما رواه عنه الضعفاء عنه. فهو شديد الضعف أيضاً. كما قال ابن عدي.سادساً 
 .داً وتكون ضعيفة ج : إذا خالف غريه فمن ابب أوىل ال تقبل خمالفتهسابعاً 

 

 [ الكالم يف احلديث خالصة ] 

سرت ما بني أعني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل أحدهم اخلالء  »حديث: حديث: أن  -1
، وإمنا هو من قول بعض التابعني ()ضعيف ال يصح عن النيب  «.أن يقول: ابسم هللا 

  .()فنسبه إىل النيب  الضعفاء الرواةبعض أخطأ 
 .يف حديث دخول اخلالء شاذة منكرة « التسمية »أن زايدة :  -2

   
 [فوائد حديثية]

 العبة يف الراوي املختلف فيه هو قول أكثر أهل العلم فيه. -1
    ليس كل حديث يكون له طرق يصحح مبجموع طرقه. -2

 
 وابهلل التوفيق والسداد.    

 الدين.واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبة ومن تبعه إىل يوم 
 هـ19/08/1441وكتبه : حممد بن عبده بن حممد البعداين يف                  

 
 
 


